
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

   În conformitate cu prevederile art. 361 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare, 
   având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de

masterat, 
   în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului

şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, 

 ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. 

  Art. 1. - Absolvenţii fără diplomă, indiferent dacă au susţinut sau nu examenul de licenţă, ai specializărilor/programelor de
studii universitare de licenţă care nu au fost autorizate să funcţioneze provizoriu şi au încetat procesul didactic, în
conformitate cu art. 361 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pot să-şi
finalizeze studiile după cum urmează: 

a) în cadrul unei alte instituţii de învăţământ superior acreditate şi evaluate instituţional de către Agenţia Română pentru
Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, denumită în continuare ARACIS, care a primit calificativul "Grad de încredere
ridicat" sau "Încredere", şi care organizează acelaşi program de studii universitare de licenţă acreditat, care nu se află în
proces de lichidare, iar în urma evaluării ARACIS a primit calificativul "Încredere"; 
  b) la un alt program de studii universitare de licenţă din acelaşi domeniu de licenţă, pe baza avizului ARACIS, dacă

programul de studii universitare de licenţă nu există la alte universităţi, în condiţiile prevăzute la lit. a). 
  Art. 2. - (1) Susţinerea examenului de finalizare a studiilor de licenţă prevăzut la art. 1 este condiţionată de promovarea de

către absolvenţi a unui examen de selecţie în cel mult 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. 
  (2) Examenul de selecţie va consta din 3 probe scrise. 
  (3) Examenul de selecţie se organizează de către instituţia organizatoare a examenului de finalizare a studiilor, în baza

unui protocol încheiat cu instituţia de învăţământ superior acreditată de la care provin absolvenţii, avizat de către Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS). 
  (4) Examenul de selecţie promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene de finalizare a studiilor, dar

numai în cadrul instituţiei la care a fost susţinut şi promovat. 
  (5) Costurile pentru examenul de selecţie vor fi suportate integral de către instituţia de la care provin absolvenţii. 
  Art. 3. - (1) Studenţii înmatriculaţi la specializările/programele de studii universitare de licenţă care nu au fost autorizate să

funcţioneze provizoriu şi au încetat procesul didactic, conform art. 361 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, au dreptul să îşi continue studiile în cadrul unei alte instituţii de învăţământ superior acreditate, în
limita capacităţii de şcolarizare aprobată prin hotărâre a Guvernului, evaluate instituţional de către ARACIS, care a primit
calificativul "Grad de încredere ridicat" sau "Încredere" şi care organizează acelaşi program de studii universitare de licenţă
acreditat şi/sau evaluat periodic de către ARACIS, care a primit calificativul "Încredere", cu recunoaşterea totală sau parţială,
după caz, a creditelor transferabile obţinute de student. 
  (2) În situaţia în care la nivel naţional nu există specializări/programe de studii universitare de licenţă autorizate să

funcţioneze provizoriu/acreditate care să permită continuarea studiilor în condiţiile prevăzute la alin. (1), studenţii pot
continua studiile la specializări/programe de studii universitare de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate care
nu se află în proces de lichidare, din acelaşi domeniu de licenţă, în cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditate,
alta decât cea de unde provine studentul, evaluate de către ARACIS şi care a primit calificativul "Grad de încredere ridicat"
sau "Încredere", în limita capacităţii de şcolarizare aprobate prin hotărâre a Guvernului. 
  (3) Recunoaşterea totală sau parţială a creditelor transferabile obţinute de studenţii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) se face în

baza hotărârii senatului universitar. 
  (4) Cererea prin care se solicită continuarea studiilor în cadrul instituţiei de învăţământ superior acreditate prevăzute la

alin. (1) se va depune cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii anului universitar. 
  Art. 4. - (1) Absolvenţii fără diplomă, indiferent dacă au susţinut sau nu examenul de disertaţie, ai programelor de studii

universitare de master la care instituţia de învăţământ superior a încetat procesul didactic, conform art. 361 alin. (4) din
Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pot să îşi finalizeze studiile cu repetarea anului II de studii
universitare de master, în cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditate, alta decât cea de unde provine studentul,
evaluate de către ARACIS cu "Grad de încredere ridicat" sau "Încredere" şi care organizează programe de studii universitare
de master în acelaşi domeniu. 
  (2) Studenţii anului II care au fost înmatriculaţi la programele de studii universitare de master la care instituţia de

învăţământ superior a încetat procesul didactic, conform art. 361 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, au dreptul să îşi continue studiile în cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditate, alta decât
cea de unde provine studentul, evaluate de către ARACIS cu "Grad de încredere ridicat" sau "Încredere" şi care organizează
programe de studii universitare de master în acelaşi domeniu. 
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  (3) Recunoaşterea totală sau parţială a creditelor transferabile obţinute de studenţii prevăzuţi la alin. (2), precum şi
înmatricularea acestora în anul de studiu corespunzător se fac în baza hotărârii senatului universitar. 
  Art. 5. - Diploma de licenţă şi diploma de master conţin denumirea programului de studii de licenţă, respectiv programului

de master la care s-a susţinut examenul de licenţă, respectiv examenul de disertaţie. 
  Art. 6. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia generală învăţământ superior şi instituţiile

de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu să organizeze activităţi de învăţământ superior, potrivit legii. 
  Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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